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Aicinām piedalīties projektu konkursā 
un saņemt līdzfinansējumu idejas 
īstenošanai
Ja Babītes novada iedzīvotājiem ir ideja projektam, kas paredz teritorijas labiekārtošanu, sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanu, kultūras aktivitāšu rīkošanu, tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu vai veselī-
ga dzīvesveida un sporta popularizēšanu, konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” iespējams 
saņemt līdz pat 4000 eiro līdzfinansējumu tā īstenošanai. Aizpildot projekta pieteikumu, līdzfinansējumam 
var pieteikties novada nevalstiskās organizācijas, komercsabiedrības un fiziskas personas, kas reģistrētas kā 
saimnieciskās darbības veicēji. 

„Augstu vērtējam iedzīvotāju idejas, 
un esam gandarīti, ka varam atbalstīt 
pašu iedzīvotāju veidotas iniciatīvas. 
Konkursā redzam, ka daļa novadnieku 
patiešām jūt savu līdzdalību Babītes 
novada dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
Līdz šim īstenotie projekti paredzēja 
gan teritorijas uzlabojumus apkārtnē 
dzīvojošajiem cilvēkiem, gan vietējo ie-
dzīvotāju un jebkuru interesentu iesaisti 
dažādās izzinošās aktivitātēs. Daudziem 
tā var būt sen lolota ideja, kuras īsteno-
šanai iespējams iegūt finansiālu atbal-
stu,” stāsta Babītes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Ilze Kamoliņa.

Ikgadējā konkursā „Ģimenei. Vi-
dei. Izaugsmei Babītes novadā” kopš 
2018. gada atbalstīti 13 projekti, kas 
īstenoti Babītes novada teritorijā. 

2021.  gada projektu konkursa 
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes 
novadā” kopējais finansēšanas fonds 
ir 20 000 eiro. 

Pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš – 2021. gada 30. aprīlis.

Konkursa rezultātu paziņošana  – 
2021. gada maijs.

Projektu īstenošanas termiņš  – 
2021. gada 29. novembris.

Konkursa nolikums un pieteiku-

ma veidlapa pieejama pašvaldības 
tīmekļvietnē www.babite.lv. Ņemot 
vērā valstī noteiktos ierobežojumus 
Covid-19 izplatības mazināšanai, 
projekta pieteikumus var iesniegt 
arī elektroniski, parakstītus ar dro-
šu elektronisko parakstu.  Aicinām 
projektu autorus, plānojot aktivi-
tātes, rēķināties ar spēkā esošajiem 
pulcēšanās ierobežojumiem un 
citām epidemioloģiskās drošības 
prasībām. 

Babītes novada pašvaldības
Administrācija

Noslēdzies Babītes novada ciemu vēstures pētījums
2020. gada rudenī tika uzsākts projekts, kas veltīts Babītes novada ciemu vēstures izpētei. Pirmos soļus 
šajā projektā, Lielās talkas ietvaros septembrī piedaloties Laimes koku stādīšanas akcijā pie Piņķu ūdens-
krātuves, palīdzēja spert novada iedzīvotāji, iestādot 29 kokus, kas katrs simbolizē vienu Babītes novada 
ciemu, savukārt Babītes vidusskolas skolēni no māla veidoja īpašas plāksnītes ar ciema nosaukumu, kas tika 
izvietotas pie iestādītajiem kokiem. Darbu ir pabeigusi vēsturnieku darba grupa, kuras uzdevums bija izpētīt 
visu 29 ciemu vēsturi. Pētījuma rezultāti apkopoti īsos stāstos, kas izlasāmi pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.babite.lv šim pētījumam veltītajā sadaļā „Babītes novada ciemu vēsture”. Ikviens novada iedzīvotājs 
var iesaistīties šī vēstures projekta bagātināšanā, pievienojot savu vēstures liecību – fotogrāfiju var iesniegt 
sociālās saziņas vietnes „Facebook” grupā „Babītes novada vēsture bildēs”.

Par vēstures izpētes darba 
grupas paveikto
Vēsturnieku darba grupas dalībnie-
ki  – Jūrmalas pilsētas muzeja vēs-
turniece Inga Sarma, Latvijas Kara 
muzeja izglītojošās nodaļas vadītājs 
Mārtiņš Mitenbergs un Babītes no-
vada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā „Vietvalži” 
Izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe – īsā 
laikā paveica apjomīgu darbu novada 
ciemu vēstures pētniecībā. Ņemot 
vērā šī brīža situācijas diktētos ierobe-
žojumus, tas nebūt nebija vienkārši. 
Tomēr rezultāti ir ne vien iepriecino-
ši, bet pat nesuši dažu labu atklājumu, 

ļāvuši saskatīt līdz šim nepamanītas 
kopsakarības, bet, pats galvenais, de-
vuši iedvesmu darbu turpināt, aicinot 
tajā iesaistīties arī Babītes novada ie-
dzīvotājus. Visi pētījuma laikā iegūtie 
materiāli  – dokumenti, fotogrāfijas, 
atmiņu pieraksti – ir nonākuši „Viet-
valžos”, kur tie arī tiks glabāti gan fi-
ziskā, gan digitālā formātā, ar mērķi 
turpināt pētīt un iegūt iespējami pla-
šāku dažādu laikmetu liecību klāstu.

Babītes novada ciemu vēsture ir ba-
gāta, un pētījums devis iespēju novada 
iedzīvotājiem ieskatīties šajā bagātībā, 
lai redzētu, ka šeit ir gan vairākus  sim-
tus gadu senu notikumu liecības, gan 

pēdējā gadsimta pārmaiņu pēdas, kas 
visas ir vienlīdz nozīmīgas, pētāmas 
un saglabājamas. Pētījuma misija bija 
ne vien fiksēt vēstures notikumus un 
padarīt tos pieejamus vienkāršā, kon-
centrētā stāstā, bet atklāt iespējami 
plašāku perspektīvu skatījumam uz 
vietu, kurā esam dzimuši, dzīvojam, 
mācāmies vai strādājam. Lai veicinātu 
un stiprinātu lokālpatriotismu, ir vaja-
dzīgas zināšanas un izpratne par vietas 
vēsturi, par cilvēkiem, kas šeit reiz dzī-
vojuši, par nozīmīgiem notikumiem 
un arī par ikdienu, sadzīves un saim-
niecisko vēsturi, par industriālo man-
tojumu, izglītības un kultūras dzīvi. Šis 

pētījums ir kā mozaīkas veidošana  – 
no maziem, savstarpēji it kā nesaistī-
tiem krāsainiem gabaliņiem veidojas 
attēls. Sākumā tas ir vienkāršs, bet ar 
laiku iegūst arvien jaunus toņus un ni-
anses. Pētījuma veicēji sirsnīgi pateicas 
visiem novada iedzīvotājiem, kas jau ir 
iesaistījušies kopīgajā darbā, un cer arī 
uz turpmāku atbalstu un sadarbību, jo 
tad mūsu veidotais attēls būs gan krā-
saināks, gan patiesāks. 

Visi pētījuma laikā savāktie mate-
riāli ir apkopoti un nodoti glabāšanā 
„Vietvalžos”, kur tie pieejami pilnā 

apjomā. Tur būs apskatāmas arī fo-
togrāfijas ar vietām un personībām, 
par kurām stāstīts aprakstos, arī da-
žādas kartes, kurās atzīmēti ciemi un 
mājas, kā arī pētījumam izmantotie 
atmiņu pieraksti. 

Turpmākie soļi Babītes novada 
vēstures projektā
Turpinot izpētes un vēstures ma-
teriālu vākšanas darbu, vēlamies 
iesaistīt arī vietējos iedzīvotājus un 

  Turpinājums 2. lpp.
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citus Babītes novada vēstures liecī-
bu glabātājus. Aicinām pāršķirstīt 
fotoalbumus un dalīties ar senākām 
un ne tik senām fotogrāfijām, pievie-
nojoties „Facebook” grupai „Babītes 
novada vēsture bildēs”. Pie sava ie-
raksta grupas laika joslā pievienojiet 
paskaidrojumu, kas redzams fotoat-
tēlā (vieta, objekts, gads u.tml.), kā 
arī norādiet fotogrāfijas autoru. Lai 
šī projekta turpinājumā iesaistītu 

pēc iespējas vairāk Babītes novada 
atmiņu glabātāju, aicinām par šo 
projektu un „Facebook” grupu pa-
stāstīt arī citiem!

Novada vēstures projekts tur-
pināsies arī ar dažādām aktivitā-
tēm pavasarī. Piemēram, pie katra 
Laimes koka plānots izvietot QR 
kodu, kas ar mobilās QR kodu lasī-
šanas aplikācijas starpniecību ļaus 
par konkrētā ciema vēsturi uzzi-
nāt uzreiz  – pastaigas laikā. Tāpat, 
veicinot iedzīvotāju iesaisti vēstu-

res izziņas procesā, ikvienam būs 
iespēja piedalīties konkursā, kur 
atbildes būs meklējamas ciemu vēs-
tures aprakstos. Ņemot vērā valstī 
noteiktos ierobežojumus Covid-19 
izplatības ierobežošanai, plānots arī 
Laimes koku alejas un promenādes 
pie Piņķu ūdenskrātuves atklāšanas 
pasākums.

Dace Ulpe,
Kultūrizglītības centra filiāles Salas 

pagastā „Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

Apskatāma 
Starptautiskajai teātra 
dienai veltīta ekspozīcija
Par godu Starptautiskajai teātra dienai Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā „Vietvalži” logos līdz 28. martam ir apskatāma teatrāla 
ekspozīcija „Sastingusī etīde”.
Ekspozīcijā redzami nelieli skati no 
amatierteātra „Kalambūrs” režisora 
Māra Zabarovska režisētajām izrā-
dēm – R. Tomā „Astoņas mīlošās”, 
K. Čapeka „Kā rodas izrāde?” un 
jaunākās kostīmizrādes J. Švarca 
„Pelnrušķīte”. Ekspozīciju autori  – 
Sabīne Upeniece-Pika un Māris  
Zabarovsksis. 

Starptautisko teātra dienu visā 
pasaulē jau kopš 1961.  gada svin 
gan teātra kopienas, gan aktieri, gan 
režisori, gan autori, gan arī skatītāji. 
Šī diena gadu no gada atgādina par 
teātra kā vienas no mākslas formām 
nozīmi, liekot cilvēkiem apzināties 
tās vērtību, baudīt teātri un dalī-
ties priekā par to. Lai atzīmētu šo 
notikumu, tiek organizēti dažādi 
nacionāli un starptautiski teātra pa-
sākumi.  Viens no svarīgākajiem ir 

Starptautiskās teātra dienas vēstīju-
ma aprite, kurā kāda pasaules mēro-
ga personība dalās savās pārdomās 
par teātra tēmu un miera kultūru. 
Šis vēstījums tiek tulkots vairāk 
nekā 50 valodās, arī latviešu valo-
dā, un to iespējams izlasīt oficiāla-
jā Pasaules teātra dienas mājaslapā  
www.world-theatre-day.org.

Arī Kultūrizglītības centra zāles 
logos Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, ik 
pa laikam tiks izvietotas projekcijas 
gan Starptautiskās teātra dienas, gan 
Lieldienu tematikā. Plašākai infor-
mācijai aicinām sekot līdzi pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.babite.lv.

Sabīne Upeniece-Pika, 
Kultūrizglītības centra filiāles  

Salas pagastā „Vietvalži” 
kultūras pasākumu organizatore

Lieldienu aktivitātes
Plānojot Lieldienu aktivitātes, pielāgojāmies šā brīža situācijai. Ceram, ka palīdzēsim radīt svētku sajūtu ikvienam.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Sai-
mīte” bērni piedalās svētku āra deko-
ru – Lieldienu olu – krāsošanā. Katras 
grupas bērni kopā ar skolotājām vei-
do savu olu dizainu. Krāsotās Liel-
dienu olas no 1. līdz 11. aprīlim tiks 
izstādītas āra izstādē pie Kultūrizglītī-
bas centra Piņķos, Jūrmalas ielā 14A. 

No 1. līdz 11. aprīlim gan pie Kul-
tūrizglītības centra Piņķos, gan filiālē 

„Vietvalži” Spuņciemā būs izvietots 
fotostūrītis, vieta olu ripināšanas spē-
lei un stends.

4. aprīlī ar Lieldienu sveicienu pie no-
vada iedzīvotājiem ceļā dosies Lieldienu 
zaķis. Maršruts: 11.00 Piņķi (izbrauc no 
Kultūrizglītības centra Jūrmalas ielā 14A 
un brauc pa Jūrmalas un Centra ielu), 
11.15 Saliena, 11.30 Sēbruciems, 11.50 
Lapsas, 12.15 Dzilnuciems, 12.30 Priež-

ciems (Beberi), 13.00 Babīte, 13.20 Spil-
ve, 13.40 Mežāres, 14.15 Spuņciems, 
14.40 Straupciems, 15.00 Gātciems.

Zaķis sveiks Lieldienās, braucot 
automašīnā. Norādītie laiki, kad 
Zaķi varēs redzēt viesojamies kon-
krētajā ciemā, ir aptuveni.

Priecīgas Lieldienas!
Biruta Grīnfelde,

Kultūrizglītības centra vadītāja

Biedrībā „Pierīgas partnerība” ir noslēdzies 11. kārtas projektu konkurss
Noslēgusies projektu pieņemšanas 11. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pa-
sākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās 
stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā. Projekti no 26. janvāra līdz 25. februārim tika 
izvērtēti biedrībā „Pierīgas partnerība”, un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie 
projekti tiks virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Apstiprinātie projekti:
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un 

aktīvās atpūtas veicināšanai”  – divi 
projekti;

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimnie-
cības produktu pārstrādei, mājra-
žošanai un amatniecībai, tajā skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepako-
šanai, to realizēšanai tirgū un kvalita-
tīvu darba apstākļu radīšanai” – divi 
projekti;

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu ra-
dīšanai un attīstībai” – četri projekti;

2.1. rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana” – divi projekti;

3.2. rīcība „Vietējās teritorijas, 
t.sk. dabas un kultūras objektu, sa-
kārtošanas pakalpojumu pieejamī-
ba, kvalitāte un iespējami piemēro-
ta” – divi projekti.

11.  kārtas rezultāti publicēti viet-
nē www.pierigaspartneriba.lv.

Projekti trīs līdz piecu mēnešu 
laikā tiek nodoti Lauku atbalsta die-
nestā, kas veiks projektu atbilstības 
pārbaudi publiskā finansējuma sa-
ņemšanas nosacījumiem.

Uzzini par iespējām īstenot idejas, 
nāc uz konsultācijām un iesniedz 
savu ideju arī tu!

Biedrība  
„Pierīgas partnerība”

Aktuālais bibliotēkās
Piņķu bibliotēkā apskatāma Kitijas 
Strupes gleznu un tekstilmozaīkas 
izstāde „Ar adatu un otu”, kas ir 
mākslinieces ceturtā personālizstā-
de. Gleznošana un sūšana ir galve-
nie K.  Strupes iedvesmas avoti. Ar 
tekstilmozaīkas tehnikā tapušajiem 
darbiem māksliniece izstādēs Lat-
vijā piedalās jau vienpadsmit gadus, 
tāpat viņas veikums ir ticis izstādīts 
izstādēs Apvienotajā Karalistē, Krie-
vijā un Kanādā. Ievērojot bibliotēkā 
noteiktos drošības pasākumus, izstā-
de Piņķos būs atvērta apmeklētājiem 
līdz pat aprīļa beigām.

Uzmanību bibliotēkas apmeklē-
tājiem!

No 22.  marta līdz aprīļa beigām 
Babītes novada pašvaldības biblio-
tēkas filiālēs Piņķos, Babītē un Spuņ-
ciemā notiks inventarizācija.

Grāmatu apmaiņa nenotiks, grā-
matas varēs tikai nodot.

Lūgums līdz 20.  martam izņemt 
pēc iespējas vairāk lasāmvielas.

Sagatavoja
Ināra Pētersone, 

Piņķu bibliotēkas bibliotekāre
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babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi februārī un martā

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 11. februārī izskatīti četri darba kārtībā 
iekļautie punkti. Sēdē piedalījās 14 domes deputāti. 
Lēmumi īsumā:

 noteikt, ka Babītes vidusskolas 1.–4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas atbalstu pārtikas 
paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas par laika periodu no 2021. gada 
8.  februāra līdz laikam, kad 2021. gadā mācību procesu būs iespējams nodrošināt klātienē. 
Vienam izglītojamajam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācija 
1,42 eiro ar PVN 21%, reizināta ar attālināto mācību dienu skaitu;

 noteikt, ka Salas sākumskolas 1.–4. klašu izglītojamajiem piešķir ēdināšanas atbalstu pārtikas 
paku veidā no valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas par laika periodu no 2021. gada 
8.  februāra līdz laikam, kad 2021. gadā mācību procesu būs iespējams nodrošināt klātienē. 
Vienam izglītojamajam pārtikas pakas cenu veido valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācija 
1,42 eiro ar PVN 21%, reizināta ar attālināto mācību dienu skaitu;

 izsniegt izziņu AS „RE ESTATE” par piekrišanu vienai personai iegūt īpašumā nekustamo 
īpašumu – zemes vienību Vīkuļos Babītes pagastā; 

 izveidot komisiju SIA „Babītes siltums” valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja dar-
bības efektivitātes un tiesiskuma izvērtēšanai šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Darja 
Cvetkova; komisijas priekšsēdētāja vietnieks  – Juris Ivanovs; komisijas locekļi  – Nikolajs 
Antipenko, Ilze Laure, Elfa Sloceniece, Dāvids Valters, Anastasija Savčuka; komisijas sekre-
tāre – Anda Ozoliņa. Noteikt komisijai līdz 2021. gada 17. martam izvērtēt un Babītes novada 
pašvaldības domei iesniegt rakstisku ziņojumu par SIA „Babītes siltums” valdes locekļu un 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitāti un tiesiskumu, kā arī vērtējumu par ie-
spēju vērsties tiesību aizsardzības iestādēs par SIA „Pagrabnieces auditoru birojs” 2021. gada 
26. janvāra ziņojumā par līdzdalības izvērtējumu un funkcionālo un finanšu auditu SIA „Ba-
bītes siltums” konstatētajiem likumu normu pārkāpumiem; SIA „Babītes siltums” valdes 
locekļu atbilstību ieņemamajam amatam; priekšlikumiem atklāto trūkumu novēršanai, trū-
kumu novēršanas grafiku un atbildīgajām personām; priekšlikumiem un nepieciešamajiem 
precizējumiem vai papildinājumiem Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. maija 
noteikumos Nr. 9 „Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldī-
bas noteikumi”.

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 24. februārī izskatīti 43 darba kārtībā iekļautie 
punkti. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti. 
Lēmumi īsumā:

 piešķirt nekustamā īpašuma „Sermuliņi”, kadastra nr. 80480070328, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 80480070328 adresi „Sermuliņi”, Skārduciems, Babītes pagasts, Babītes 
novads;

 atbilstoši būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar ka-
dastra apzīmējumu 80480080349002 un adresi Anitas iela 4, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes 
novads: telpu grupai Nr. 1 ar platību 119,34 m2 piešķirt adresi Anitas iela 4-2, Vīkuļi, Babītes 
pagasts, Babītes novads; telpu grupai Nr. 2 ar platību 120,97 m2 piešķirt adresi Anitas iela 4-1, 
Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads;

 atbilstoši 2020. gada 30. septembrī akceptētajam būvprojektam un grafiskajam pielikumam 
divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 80480080345001 un adresi Anitas 
iela 12, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads: telpu grupai Nr. 1 ar platību 119,34 m2 pie-
šķirt adresi Anitas iela 12-2, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads; telpu grupai Nr.  2 ar 
platību 120,97 m2 piešķirt adresi Anitas iela 12-1, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads;

 atbilstoši būvprojektam un grafiskajam pielikumam divu dzīvokļu dzīvojamā mājā ar ka-
dastra apzīmējumu 80480010529001 un adresi Laimas iela 15, Mežāres, Babītes pagasts, Ba-
bītes novads: telpu grupai Nr. 1 ar platību 135,9 m2 piešķirt adresi Laimas iela 15-2, Mežāres, 
Babītes pagasts, Babītes novads; telpu grupai Nr. 2 ar platību 136,3 m2, piešķirt adresi Laimas 
iela 15-1, Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads; 

 atļaut no nekustamā īpašuma „Biezbārži”, kadastra nr. 80880080032, atdalīt un reģistrēt kā at-
sevišķu kadastra objektu zemes vienību 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880080033, 
piešķirot nosaukumu un adresi „Lielupes Pērle”, Pavasari, Salas pagasts, Babītes novads, visā 
platībā saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība”;

 atļaut no nekustamā īpašuma „Lauči”, kadastra nr. 80880100064, atdalīt un reģistrēt kā atse-
višķu kadastra objektu zemes vienību 1,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880030095, 
saglabājot adresi „Žagari”, Gātciems, Salas pagasts, Babītes novads. Mainīt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80880030095 1,74 ha platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” uz „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” 0,19 ha platībā un uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zemi1,55 ha platībā;

 atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80880050373, 
80880050345, 80880050360, 80880050339 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Ap-
vienotajai zemes vienībai saglabāt adresi „Pipari”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads. 
Likvidēt nosaukumus „Ķirši-299” un „Ķirši-252”. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunliepas”, kadastra 
nr. 80880060129, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80880060129 Sīpolciemā, Salas 
pagastā, Babītes novadā, sadalei. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 
80880060235, platība – 2,2 ha, piešķirt adresi „Gundegas”, Sīpolciems, Salas pagasts, Babītes 
novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzī-
mējumu 80880060236, platība –3,9 ha, piešķirt adresi „Jaunliepas”, Sīpolciems, Salas pagasts, 
Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. Projektētajai zemes vienībai Nr.  3 ar ka-
dastra apzīmējumu 80880060237, platība –3,3 ha, piešķirt adresi „Bites”, Sīpolciems, Salas 
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mušmires”, kadastra nr. 
80480010023, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480011108, adrese Pūpēžu iela 14, 
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, sadalei. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar ka-
dastra apzīmējumu 80480011126, platība – 0,1209 ha, saglabāt esošo adresi Pūpēžu iela 14, 
Mežāres, Babītes pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētajai zemes vienībai Nr.  2 ar kadastra apzī-
mējumu 80480011127, platība – 0,1314 ha, piešķirt adresi Pūpēžu iela 16, Mežāres, Babītes 
pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve”;

 apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Steķu Andreji”, kadastra 
nr. 80880100044, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880100045, Salas pagastā, Babī-
tes novadā, sadalei. Projektētajai zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 80880100216, 
platība – 2,0 ha, piešķirt adresi „Japiņi”, Salas pagasts, Babītes novads, un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 
Projektētajai zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 80880100217, platība – 3,6 ha, 
saglabāt nosaukumu „Steķu Andreji”, Salas pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība”;

 atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Beikas”, ka-
dastra nr. 80480070104, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070104 Skārduciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā;

 atļaut uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma „Zī-
lītes”, kadastra nr. 80880050476, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880050476 Spuņ-
ciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;

 mainīt nekustamā īpašuma „Aizezeri”, kadastra Nr.8088 0050470, zemes vienībai 1,47 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 80880050470 visā platībā noteikto nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz „Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”;

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. janvāra lēmuma „Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Meža zvani”, „Meža vēji”, Parka aleja 2, Parka 
aleja 10, Parka aleja 12 zemes vienībām Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”, pro-
tokols Nr. 2, 14.§, lemjošās daļas 2. punktu jaunā redakcijā;

 atļaut grozīt 2015. gada 6.  janvārī starp Babītes novada pašvaldību un nekustamā īpašuma 
„Sprīdīši”, kadastra nr. 80480040008, noslēgto administratīvo līgumu „Par nekustamā īpa-
šuma „Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 80480040008, detālplānojuma īstenošanas kārtību”, 
izsakot līguma 2.1.5. punktu šādā redakcijā: „2.1.5. Uzsākt detālplānojuma īstenošanu no 
Līguma parakstīšanas brīža un apņemas to īstenot, t.i., nodot ekspluatācijā plānotās būves 
(ielas, elektroapgādes inženierbūves, ugunsdzēsības dīķi), līdz 2025. gada 31. decembrim.”; 

 apstiprināt grozījumus Babītes novada domes 2020.  gada 25.  novembra sēdes protokola 
Nr. 21 pielikuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp ne-
kustamo īpašumu Jomas ielā 5 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1288, Jomas 
ielā 12 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1281 un nekustamā īpašuma „Salas” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1291, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes no-
vadā”, lēmuma lemjošās daļas 2., 3., 4. punktā, izsakot tos šādā redakcijā: projektētai zemes 
vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1288, platība – 0,0901 ha, saglabāt adresi 
Jomas iela 5, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētai zemes vienībai Nr. 2 ar 
kadastra apzīmējumu 8048 003 1281, platība – 0,1028 ha, saglabāt adresi Jomas iela 12, Piņķi, 
Babītes pagasts, Babītes novads, un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”. Projektētai zemes vienībai Nr. 3 ar kadastra apzīmē-
jumu 80480031291, platība  – 0,0306 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „Salas” 
un visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūves zeme”;

 noteikt Komisijai lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā šādu sa-
stāvu: komisijas priekšsēdētājs – domes deputāts Nikolajs Antipenko; komisijas locekļi – At-
tīstības daļas vadītāja Veldze Liepa, Būvvaldes arhitekts Gints Zvejnieks, Pašvaldības nekus-
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tamā īpašuma apsaimniekošanas daļas nekustamā īpašumu speciāliste Agnese Kārkliņa un 
Finanšu un grāmatvedības daļas nodokļu administrators Arvis Ančevskis; 

 deleģēt Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāju Dainu Klauģi par Ba-
bītes novada pašvaldības pārstāvi plānotajā darba grupā lidostas trokšņa samazināšanas pasā-
kumu un lidostas apkārtnes teritoriju attīstības plānošanai un apbūves nosacījumu izstrādei, 
kā arī plānošanai un īstenošanai;

 atlikt lēmuma pieņemšanu par projekta „Piņķu ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas attīstības 
vīzija” izstrādi un žūrijas komisijas izveidošanu attīstības vīzijas novērtēšanai; norīkot dar-
bam Mārupes un Babītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 
izstrādes darba grupā Attīstības daļas projektu vadītāju Ilzi Kamoliņu, izslēgt no darba grupas 
Jolantu Ivanovu; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2021. gada projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaug-
smei Babītes novadā” nolikumu; 

 norīkot Attīstības daļas projektu vadītāju Ilzi Kamoliņu par kontaktpersonu sadarbībai ar 
biedrību „Pierīgas partnerība”;

 noslēgt ar fiziskām personām zemes nomas līgumus bez apbūves tiesībām personīgās palīg-
saimniecības vajadzībām – ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;

 pārjaunot 2016. gada 30. decembrī noslēgto zemes nomas līgumu ar vienu personu;
 piešķirt 290 eiro pabalstu četrām personām sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 uzņemt vienu personu sociālā dzīvokļa rindā;
 apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

Kūdrā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80880010265, neapbūvētas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 80880010267, platība 191 m2, izsoles ar pretendentu atlasi 
noteikumi”;

 izteikt Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 28. oktobra lēmuma „Par īres līguma 
izbeigšanu” (protokols Nr. 20, 27.§) lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā;  

 atteikt izsniegt izziņu vienai personai par piekrišanu iegūt īpašumā divus zemesgabalus Dzil-
nuciemā; izsniegt izziņu vienai personai par piekrišanu iegūt zemesgabalu Piņķos;

 saskaņot SIA „ZT BENING” alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību vasaras kafejnīcā 
zemesgabalā ar kadastra numuru 80480070151, adrese „Bejas”, Babītes pagasts, Babītes no-
vads, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai laika periodā no 2021.  gada 15.  maija līdz 
2021. gada 15. oktobrim;

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Babītes novada pašvaldības domes saistošo no-
teikumu publicēšanas vietu”, par turpmāko saistošo noteikumu publicēšanas vietu nosakot 
„Latvijas Vēstnesi”; 

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.  2 „Par Babītes novada pašvaldības 
komisijās strādājošo darba samaksu”; 

 izdarīt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra lēmumā (pro-
tokols Nr. 4, 4.§) „Par komisijas izveidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” 
valdes locekļu un kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbības efektivitātes un tiesiskuma izvērtē-
šanai, kā arī par Babītes novada pašvaldības domes kā kapitāla daļu turētāja likumā „Par paš-
valdībām” noteikto pienākumu izpildi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Babītes siltums” 
izvērtēšanu”: izteikt 3. punktu šādā redakcijā: „3. Noteikt komisijas locekļiem un komisijas 
sekretārei par darbu komisijā atlīdzību atbilstoši 2021. gada 24. februāra Babītes novada paš-
valdības noteikumiem Nr. 2 „Par Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošo darba sa-
maksu”;

 piešķirt naudas balvu ceļu būvinženierei Antrai Parisai nozīmīgā darba jubilejā – par 15 pro-
fesionālās darbības gadiem Babītes novada pašvaldībā; 

 iedalīt 800 eiro biedrībai „Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks” divu Babītes nova-

dā deklarēto iedzīvotāju – sportistu – sporta sacensību dalības maksas un citu ar sacensību 
norisi saistīto izdevumu segšanai;

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības konkursa nolikumu „Par bezmaksas mācībām Latvijas 
Starptautiskajā skolā”;

 ņemot vērā „Babītes novada pensionāru biedrības” iesniegto atskaiti par darbību 2020. gadā 
un neizlietoto pārskaitīto dotāciju 2000,69 eiro apmērā, piešķirt dotāciju 4000 eiro apmērā 
2021. gada darbības plāna īstenošanai; 

 veikt izmaiņas Babītes novada pašvaldības 2021.  gada 27.  janvāra noteikumos Nr.  1 „Par 
amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021. gadā” (protokols Nr. 2, 
45.§), izsakot pielikumu Nr. 11 jaunā redakcijā; 

 veikt izmaiņas pašvaldības 2014. gada 28. maija noteikumos Nr. 12 „Par atlīdzību un soci-
ālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu vadītājiem” 
(protokols Nr. 6, 41.§), papildinot 1., 5., 20. un 22. punktu ar priekšsēdātāja vietnieku, kā arī 
noteikumos iekļaujot veselības apdrošināšanas nosacījumus;

 piešķirt naudas balvu Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra vadītājai Birutai  
Grīnfeldei par 10 profesionālās darbības gadiem Babītes novada pašvaldībā, organizējot kul-
tūras dzīvi Babītes novadā;

 papildināt Babītes novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra noteikumu Nr. 13 „Par pie-
maksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtību un sociālajām garantijām Babītes nova-
da bāriņtiesā” V daļu „Sociālās garantijas” ar 18.7. apakšpunktu ar veselības apdrošināšanas 
nosacījumiem;

 papildināt Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 6. jūnija lēmumu „Par atlīdzību Ba-
bītes novada pašvaldības domes deputātiem” (protokols Nr. 11, 3.§) ar 4. punktu ar veselības 
apdrošināšanas nosacījumiem.

Babītes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 5. martā izskatīti pieci darba kārtībā ie-
kļautie punkti. Sēdē piedalījās 13 domes deputāti. 
Lēmumi īsumā:

 apstiprināt Babītes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas aizpildīto reorgani-
zācijas plāna pielikumu par Babītes novada pašvaldības mantu atbilstoši Ministru kabineta 
2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 „Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tie-
sību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalī-
šanas” un Mārupes un Babītes novada pašvaldību Finanšu komisijas 2021. gada 29. janvāra 
sēdes protokola lēmumam;

 apstiprināt apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikumu;
 izsniegt izziņas divām personām par piekrišanu iegūt īpašumā domājamās daļas no nekusta-

majiem īpašumiem Lapsās, Babītes pagastā;
 atcelt Babītes novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmumu „Babītes novada pašvaldības 

metu konkursa „Piņķu ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas attīstības vīzija” žūrijas komisijas 
izveidošanu metu konkursa organizēšanai” (protokola Nr. 20, 18.§);

 izveidot „Piņķu ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas attīstības vīzija” žūrijas komisiju labākā 
priekšlikuma novērtēšanai un apbalvojuma piešķiršanai šādā sastāvā: komisijas priekšsēdē-
tāja – Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa; komisijas locekļi – domes priekšsēdētājs Aivars 
Osītis, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Gatis Štolcers, Nekustamā īpašuma apsaimnieko-
šanas daļas vadītājs Jānis Ozoliņš, Būvvaldes arhitekts Gints Zvejnieks, Būvvaldes arhitekte 
Dace Ržepicka, Babītes sporta kompleksa vadītājs Guntars Reika, domes priekšsēdētāja viet-
niece Darja Cvetkova, Attīstības daļas projektu vadītāja Ilze Kamoliņa. Apstiprināt nolikumu 
„Piņķu ūdenskrātuvei piegulošās teritorijas attīstības vīzija”. Apstiprināt naudas balvu fondu 
3500 eiro apmērā.

Aivars Osītis, 
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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saimnieciskie darbi februārī

Nekustamais īpašums
 Iesniegti divi piedāvājumi iepirkumā par vasaras vien-

gadīgo puķu stādu piegādi, stādīšanu un stādījumu 
kopšanu; uzsākta to vērtēšana. 

 SIA „LC būve” uzsākusi sagatavošanās darbus ēkas 
Centra ielā 3, Piņķos, otrā stāva un ieejas mezgla pār-
būvei.

Pašvaldības iestādes
 Uzsākta 12 iesniegto piedāvājumu vērtēšana iepirkumā 

par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Piņķos 
projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.

 Noslēgts līgums ar SIA „KULK” par āra trenažieru uz-
stādīšanu Babītē.

 Iepirkumu uzraudzības birojs uzdevis atkārtoti izvērtēt 
iesniegtos piedāvājumus iepirkumā par pašvaldības dar-
binieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegādi.

 Tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi iepirkumā par nere-
gulārajiem pārvadājumiem Babītes sporta kompleksa 
un Babītes vidusskolas vajadzībām. 

Ceļi, meliorācija un apgaismojums 
 Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS „Ceļu pārvalde” 

iepirkumā par Babītes novada pašvaldības ielu un auto-
ceļu grants, šķembu un uzlabotās grunts seguma vasa-
ras sezonas uzturēšanas darbiem; tiek gatavots līgums.

 Iesniegti trīs piedāvājumi iepirkumā par gājēju ietves 
un apgaismojuma izbūvi Kleistu ielas posmā no Stropu 

ielas līdz Alstu ielai Spilvē, Babītes pagastā; uzsākta to 
vērtēšana.

 Izsludināti iepirkumi:
   par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu piegādi, 

uzstādīšanu un uzturēšanu;
   Babītes ielas posma pārbūvei un gājēju ietves izbūvei 

Babītē, Babītes pagastā;
   gājēju un veloceliņa un apgaismojuma izbūvei Gravu 

ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes 
stacija–Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, Babītes 
pagastā.

Elfa Sloceniece, 
Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore

Aicinām aizpildīt 
anketu
Uzsākot darbu pie SIA „Babītes siltums” attīs-
tības stratēģijas  2021.–2026. gadam izstrādes, 
aicinām aizpildīt aptaujas anketu par līdzši-
nējo sadarbību ar uzņēmumu. Anketa līdz 
31.  martam pieejama pašvaldības mājaslapā  
www.babite.lv.

Darja Cvetkova,
Babītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja vietniece
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nekustamā īpašuma izsole
Babītes novada pašvaldība (reģistrācijas 
nr. 90000028870, adrese: Centra iela 4, 
Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-
2107) atklātā mutiskā izsolē ar pretenden-
tu atlasi ar augšupejošu soli izsola Babītes 
novada pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu Kūdrā, Salas pagastā, Babītes 
novadā, kadastra nr. 8088 001 0265, kas 
sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8088 001 0267, 
platība 191 m2 .
Par izsoles dalībnieku var kļūt Izsoles notei-
kumu 2.4. punktā minētās personas, kuras 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā 
nekustamo īpašumu un ir izpildījušas šajos 
noteikumos noteiktos izsoles priekšnoteiku-
mus un kurām Izsoles komisija ir nosūtījusi 
uzaicinājumu līdz 2021. gada 24. marta 

plkst. 10.00 iesniegt pieteikumu par vēlmi 
izsolāmo nekustamo īpašumu pirkt, piedalo-
ties atklātā izsolē ar pretendentu atlasi, vai 
atteikumu piedalīties atklātā izsolē ar pre-
tendentu atlasi Babītes novada pašvaldības 
Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, Babītes novadā, LV-2107, 2. stāva 
18. kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes 
novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv.  
Saņemt izsoles noteikumus un reģistrē-
ties izsolei var līdz 2021. gada 1. aprīlim 
plkst. 10.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, Babītes novadā, 2. stāva 
18. kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai 
arī citā laikā, iepriekš vienojoties, zvanot uz 
tālruņa numuru 67914436.
Izsoles norises laiks un vieta – 2021. gada 
7. aprīlis plkst. 10.00 ēkas 2. stāva sēžu zāle 

Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes 
novads.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 
810 eiro.
Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli 
50 eiro.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraks-
ta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezul-
tātu apstiprināšanas dienas.
Atbilstoši Babītes novada teritorijas plāno-
juma funkcionālā zonējuma kartei zemes 
vienība atrodas savrupmāju apbūves terito-
rijā – mazdārziņi (DzS2).
Nekustamajam īpašumam nav reģistrēti ap-
grūtinājumi.

Helēna Slava, 
Babītes novada pašvaldības 

Īpašuma izsoles komisijas priekšsēdētāja

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Beikas” zemes vienībai Skārduciemā, 
Babītes pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
2021. gada 24. februāra lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ne-
kustamā īpašuma „Beikas” zemes vienībai 
Skārduciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā, protokols Nr. 5, 11.§, ir uzsākta de-
tālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver 
nekustamā īpašuma „Beikas”, kadastra 
nr. 8048 008 0572, zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 8048 007 0104 Skārdu-
ciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īsteno-

šanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktū-
ru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un 
apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada 
teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu prasībām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināta Babītes novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Daina Klauģe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosināju-
mus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
līdz 2021. gada 13. aprīlim Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta 
adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu 
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt 
detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa 
numuru 67913758.

Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības  

teritorijas plānotāja

Noslēgusies aptauja par 
jaunveidojamā Mārupes 
novada attīstību
Pagājušā gada nogalē, izveidojot darba grupu, Mārupes un Babītes 
novada pašvaldības uzsāka kopīgu darbu pie jaunveidojamā Mārupes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrādes. 
Tās ietvaros tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras 
aicinām izmantot visus novada attīstībā ieinteresētos – gan iedzīvo-
tājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai 
attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī 
novada nevalstiskās organizācijas, paužot savu viedokli un ierosināju-
mus novada attīstībai un izaugsmei. 
Laika posmā no 2021. gada 8.  feb-
ruāra līdz 1. martam norisinājās jau 
pirmā no iecerētajām līdzdalības 
aktivitātēm – iedzīvotāji un uzņē-
mēji tika aicināti aizpildīt un izteikt 
savu viedokli aptaujā. Pirmie aptau-
jas rezultāti liecina, ka apmēram 6% 
no kopējā Mārupes un Babītes no-
vada iedzīvotāju skaita un apmēram 
6% no kopējā uzņēmēju skaita ir 
izteikuši savu viedokli par jaunvei-
dojamā Mārupes novada attīstības 
aktualitātēm. Detalizēta informā-
cija un apkopojums par aptaujas 
rezultātiem tiks sagatavots pēc ap-
taujas datu apkopošanas.

Aizpildot aptauju un norādot 
savu kontaktinformāciju, respon-
dentiem bija iespēja piedalīties 
izlozē, saņemot pašvaldību sarūpē-
tas veicināšanas balvas. Ir izlozēti 
20  respondenti, ar kuriem pašval-
dību darbinieki sazināsies personīgi 
par balvas saņemšanu. 

Turpinot sabiedrības iesaisti, 
pašvaldība plāno organizēt vairā-
kus secīgus līdzdalības pasākumus, 
to skaitā tematiskās darba grupas 
un diskusiju forumus par dažādām 
tēmām, piemēram, par novada ap-

dzīvojuma struktūru, mobilitāti 
un transporta infrastruktūru, uz-
ņēmējdarbību un konkurētspēju, 
publiskajiem pakalpojumiem, vi-
des resursiem un energoefektivitā-
ti. Pasākumus paredzēts organizēt 
līdz 2021.  gada jūnijam, pielāgojot 
diskusijas konkrētas mērķgrupas 
interesēm, tajā skaitā paredzot pie-
teikšanos dalībai darba grupās. Pēc 
stratēģijas projekta izstrādes tiks 
organizēta tā publiskā apspriešana. 
Par konkrētiem pasākumiem un to 
norises formu (rēķinoties ar valstī 
noteiktajiem pulcēšanās ierobežo-
jumiem) informēsim pēc detalizēta 
plāna izstrādes. 

Aicinām sekot līdzi informāci-
jai par nākamajām aktivitātēm gan 
pašvaldību informatīvajos izdevu-
mos, gan interneta vietnēs un citos 
komunikācijas kanālos. 

Pašvaldības izsaka Mārupes un 
Babītes novada iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem pateicību par līdz-
dalību sava novada veidošanā un  
attīstībā!

Mārupes novada domes 
Attīstības nodaļa

Veikts satiksmes infrastruktūras izvērtējums, 
izstrādāti priekšlikumi satiksmes 
infrastruktūras attīstībai Piņķu ciema teritorijā
Babītes novada administratīvais centrs ir Piņķu ciems, ko ieskauj divi valsts galvenie autoceļi: ziemeļos A10 
(Rīga–Ventspils), gar ciema austrumu robežu – A5 (Salaspils–Babīte) apvedceļš. Satiksmes intensitāte uz 
abiem autoceļiem ir ļoti augsta. 
Galvenā maģistrālā iela  – Rīgas 
iela  – kalpo kā galvenais satiksmes 
ievads Piņķu ciemā, savukārt Jūr-
malas iela  – kā galvenais satiksmes 
izvads no tā. Krustojumam ir liela 
noslodze tā sauktajās pīķa stundās, 
īpaši no rītiem, kad veidojas īslaicīgi 
sastrēgumi. 

Pārvietošanās pa Piņķu ciemu ne-
reti jau šobrīd ir apgrūtināta – palie-
linās laiks, kas jāpavada auto, pieaug 
riski, kas saistīti ar satiksmes negadī-
jumiem ceļu mezglos. 

Piņķu ciemā atrodas vairāki nozī-
mīgi sociālās infrastruktūras objekti – 
bērnudārzs, vidusskola, pašvaldības 
Administrācija, trīs starptautiskās pri-
vātās izglītības iestādes, kā arī rūpnie-
cības, tirdzniecības un pakalpojumu, 
kultūras un sporta būves. 

Tuvākajā laikā plānota vairāku vē-
rienīgu projektu īstenošana. 

Kā stāsta Attīstības daļas vadītāja 

Veldze Liepa, „Babītes novada paš-
valdība, domājot par problēmas risi-
nāšanu, 2020.  gada vasarā noslēdza 
līgumu par Piņķu ciema satiksmes 
infrastruktūras attīstības plāna izstrā-
di (izpildītājs  – vadošo autoceļu un 
transportbūvju projektēšanas uzņē-
mums AS „Ceļuprojekts”), uzdodot 
izvērtēt pašreizējo satiksmes infra-
struktūru, tajā skaitā satiksmes dro-
šību, izstrādāt ceļu mezglu pārbūves 
skices un jaunu ielu (mezglu) plānus 
un to attīstības scenārijus atbilstoši sa-
tiksmes intensitātei 10 gadu perspek-
tīvā. Izstrādātie priekšlikumi balstīti 
uz satiksmes analīzi, modelēšanu un 
prognozēšanu. SIA „Ceļuprojekts” 
veica satiksmes uzskaiti 2020.  gada 
septembrī un oktobrī dienas mak-
simumstundās (no plkst.  7.30  līdz 
11.30 un no plkst. 15.00 līdz 19.00). 
Motorizēto transportlīdzekļu, gājēju 
un velosipēdistu uzskaite tika veikta 

otrdienās, trešdienās vai ceturtdienās, 
klasificējot transporta sastāvu visos 
galvenajos Piņķu ciema krustoju-
mos.” 

Aicinām iepazīties ar satiksmes in-
frastruktūras izvērtējumu un priekš-
likumiem satiksmes infrastruktūras 
attīstībai Piņķu ciema teritorijā Babī-
tes novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.babite.lv.

Informējam, ka izpētes mate-
riāliem ir informatīvs raksturs, tie 
kalpos kā instruments Piņķu ciema 
teritorijas satiksmes infrastruktū-
ras attīstības plānošanā, iegūtie dati 
tiks vērtēti un ņemti vērā, izstrādājot 
teritorijas attīstības plānošanas do-
kumentus un būvprojektus, kā arī 
sadarbības projektu īstenošanā ar 
publiskajām un privātpersonām.

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma  
„Zīlītes” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 
2021. gada 24. februāra lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ne-
kustamā īpašuma „Zīlītes” zemes vienībai 
Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, 
protokols Nr. 5, 12.§, ir uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver 
nekustamā īpašuma „Zīlītes”, kadastra 
nr. 8088 005 0476, zemes vienība ar ka-
dastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņ-
ciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves 
īstenošanai, paredzot tai nepieciešamo 
infrastruktūru, detalizējot zemes vienību 
izmantošanu un apbūves parametrus un 
veicot detālplānojuma izmaiņas atbilstoši 
reālajai situācijai, kuras radušās pēc 330 
kW augstsprieguma līnijas izbūves un izmai-
ņām likumdošanā, atbilstoši Babītes novada 
teritorijas plānojuma prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ap-
stiprināta Babītes novada pašvaldības teri-
torijas plānotāja Daina Klauģe.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 
2021. gada 13. aprīlim  Babītes novada paš-
valdības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 
LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta 
adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu 
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, juridis-
kām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt 
detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa 
numuru 67913758.

Daina Klauģe,
Babītes novada pašvaldības  

teritorijas plānotāja
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SaiSTošiE NoTEiKumi Nr. 3
APStIPrInātI

ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 34.§)
„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un  
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu 

Izdarīt Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 
domes 2011. gada 27. aprīļa domes sēdes lēmumu (protokols Nr.  6, 44.§) (turpmāk – saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:
1)  izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
  „38. punkts. Tiesības kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ir Babītes novada pašvaldības Sabied-

riskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargiem un Babītes novada pašvaldības Administratīvai 
inspekcijai”;

2)  izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
  „39. punkts. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu, kompetence veikt adminis-

tratīvā pārkāpuma procesu, kā arī administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu ir noteikta Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumā.”

PaSKaiDroJuma raKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3

„Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts. Grozījumi paredz saistošajos noteikumos noteikt, kas uzsāk administratīvā pārkāpumu 
procesu iestādē, kas izskata un piemēro sodu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī 
paredz amatpersonas, kas veic saistošo noteikumu kontroli Babītes novada administra-
tīvajā teritorijā.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības liku-
mu, kas stājies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu.

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz paš-
valdības budžetu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 
institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

Ietekme nav gaidāma. Nav paredzama.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām.

Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemē-
rošanā, ir Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļa un Babītes novada paš-
valdības Administratīvā inspekcija, kas ir tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātper-
sonām.

Aivars Osītis,
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Bioloģiski noārdāmo atkritumu 
šķirošanas iespējas Babītes novadā
Šā gada 1. janvārī stājās spēkā nosacījumi, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi Pierīgas 
reģionos jāvāc dalīti no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas. Vides apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” Babītes novada iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veidot 
piemājas kompostu, piedāvā vairākus risinājumus to šķirošanai, piemēram,  dažādu izmēru 
konteinerus, priekšapmaksas maisus, kā arī citus individuālus risinājumus lielākam biolo-
ģisko atkritumu apjomam.

Babītes novada privātmāju iedzīvotāji, namu 
apsaimniekotāji un uzņēmumi bioloģisko at-
kritumu šķirošanai var pieteikt 0,12 m3, 0,24 m3 
un 0,66  m3 izmēra konteinerus, kuru izvešana 
tiek nodrošināta saskaņā ar grafikiem. Privāt-
māju iedzīvotājiem pieejami arī priekšapmaksas 
speciālie maisi (120 l). Maksa par vienu maisu 
ir 1,82 eiro (ar PVN), un maksā ir iekļauta arī 
maisu izvešana pēc iepriekšēja pieteikuma. 
Lielākiem sezonālajiem bioloģisko atkritumu 
apjomiem SIA „Eco Baltia vide” piedāvā iespēju 
pasūtīt arī lielāka tilpuma maisus vai specializē-
tos konteinerus.

Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimnie-
košanu ir zemāka nekā par sadzīves atkritumu 
izvešanu, līdz ar to šo atkritumu šķirošana ir 
izdevīgāka, tādējādi iespējams samazināt arī 
izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu. 
Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa 
Babītes novadā ir 15,13 eiro/m3 (ar PVN), bet 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 
18,09 eiro/m3 (ar PVN).

Pie bioloģiskajiem atkritumiem drīkst šķirot 
dažādu veidu zaļos dārza atkritumus, tostarp la-
pas, nelielus zariņus, zāli u.c., augu un dzīvnieku 

izcelsmes virtuves atkritumus – augļus, to mizas 
un kauliņus, kafijas, tējas biezumus bez to iepa-
kojumiem vai filtriem, piena produktus, gaļas 
produktu kaulus u.c. Savukārt pie bioloģiskajiem 
atkritumiem nedrīkst izmest koku, papīra izstrā-
dājumus, pelnus, tekstilu, plastmasas, bioplast-
masas izstrādājumus, arī atkritumu maisus u.c. 

Privātmāju iedzīvotāji un uzņēmumi 
(tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni 
u.c.) bioloģisko atkritumu šķirošanai var pie-
teikties elektroniski lietotnē „Eco Baltia” vai 
aizpildot vienošanos  www.ecobaltiavide.lv, 
sadaļā „Līgumu noslēgšana”, zvanot uz SIA 
„Eco Baltia vide” klientu centru (tālruņa nu-
murs 8717) vai rakstot uz e-pasta adresi  ba-
bite@ecobaltiavide.lv. Savukārt daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji bioloģisko atkritumu šķiro-
šanai var pieteikties, vēršoties pie sava namu 
apsaimniekotāja.

Plašāka informācija par SIA „Eco Baltia 
vide” piedāvātajām atkritumu šķirošanas ie-
spējām un citiem pakalpojumiem pieejama 
vietnē www.ecobaltiavide.lv.

SIA „Eco Baltia vide”

Februārī veiktie darbi sabiedriskās 
kārtības uzraudzīšanā
Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtī-
bas daļas sargu darbības rezultāti, sadarbībā ar 
Olaines iecirkņa policijas darbiniekiem veicot 
sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes nova-
dā februārī:

 veikti 48 izbraukumi;

 Valsts policijā nogādātas četras personas:

 trīs  – par administratīvā pārkāpuma izdarī-
šanu;

 viena – aizdomās par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu;

 saņemti un izskatīti 12 iedzīvotāju iesniegu-
mi un sūdzības;

 divos gadījumos personas nogādātas dzīves-
vietā;

 ar 21 personu veiktas preventīva rakstura 
pārrunas un pieņemti paskaidrojumi.

Zagļi nesnauž! aicinām parūpēties par 
sava īpašuma drošību

Lai pasargātu savu automašīnu no zagļiem, 
turiet to vienmēr aizslēgtu, arī brauciena lai-
kā. Novietojot automašīnu stāvvietā, neatstā-
jiet tajā neko vērtīgu, kas varētu ieinteresēt 
zagļus, piemēram, mobilo telefonum, lielas  
somas u.tml. 

Aicinām iedzīvotājus īpašu uzmanību pievērst 
kustamā īpašuma drošībai arī savā dzīvesvietā. 
Vienmēr pārliecinieties, vai visas durvis ir aizslēg-
tas, vērtīgās mantas glabājiet drošā, slēgtā vietā, kas 
nav atklātas zagļu skatienam (piemēram, pa logu). 

Par sabiedriskās kārtības un citiem likum-
pārkāpumiem lūdzam ziņot Sabiedriskās kār-
tības daļai, zvanot uz diennakts mobilā tālruņa 
numuru 29466001. 

Ainārs Skudris,
sabiedriskās kārtības sargs

Telpu pārbūves laikā slēgts dienas 
centrs Piņķos
Pirmā stāva ieejas mezgla un otrā stāva dzīvokļu pārbūves par pašvaldības iestādes 
telpām dēļ līdz 5. jūlijam ir slēgts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Piņķos, 
Centra ielā 3.

Šajā laikā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgāka-
jām personām paku izdale un Zupas virtuve tiks 
organizēta no Sociālā dienesta ieejas puses.

Citi Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu 
centra pakalpojumi, tostarp apģērba pieņem-
šana un nodošana, netiks nodrošināti.

Tālruņa numurs saziņai ar Daudzfunkcio-
nālā sociālo pakalpojumu centra darbiniekiem 
Piņķos 66662859.

Inguna Upmane,
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu 

centra sociālā darbiniece

Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visi kopā!
Aicinām piedalīties Lielajā talkā, kas šogad notiks 24. aprīlī. Tās vadmotīvs, ņemot vērā 
Covid-19 izplatību un valstī noteiktos ierobežojumus, ir „Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visi kopā!”, tāpēc Lielās talkas organizatori šogad aicina doties talkot vai nu vienatnē, 
vai arī kopā ar savu ģimeni (viena mājsaimniecība).
Pieteikt talkošanas vietas Lielās talkas mājasla-
pā www.talkas.lv varēs mēnesi pirms talkas no-
rises dienas, tātad orientējoši 24. martā.

Plašāka informācija, tuvojoties talkas dienai, 
būs pieejama Lielās talkas mājaslapā un soci-
ālajos tīklos, kā arī pašvaldības mājaslapā. Tā-

pat minētajos komunikācijas kanālos aicinām 
sekot līdzi aktuālajai informācijai par talkoša-
nas noteikumiem, kas var būt noteikti atbilsto-
ši tā brīža situācijai valstī.

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija



2021. gada 16. marts, Nr. 131 www.babite.lv | 7

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē īsteno projektu „TILTI”
Ziemas izskaņā noslēdzām ilgi loloto, radošumu veicinošo projektu 
„TILTI”. Šī mācību gada sākumā, uzsākot „Erasmus+” projektu KA1 
Nr. 2020-1-LV01-KA101-07716 „Kreatīvā domāšana pirmsskolā”, tā 
ietvaros bija plānotas skolotāju apmācības ārpus Latvijas. 
Izraudzījāmies Itāliju kā Redžio pe-
dagoģijas dzimteni, precīzāk – Zie-
meļitālijas bērnudārzus. Interesanti, 
ka, pēc Redžio pedagogu pārliecī-
bas, ir nevis viena, bet 100 valodas, 
kurās domā bērni, pēta, stāsta pašu 
sacerētus stāstus. „Lai sevi izteiktu, 
bērnam ir 100 valodas, bet 99 no 
tām viņam atņem pieaugušie.” Tie, 
kuri ir pārliecināti, ka ar bērnu var 
saprasties tikai sarunājoties, nekad 
nesapratīs to, kā formējas bērna pa-
saules izziņa. Redžio pedagoģija ir 
optimistiska pedagoģija. Bērns ar 
savu enerģiju, izziņas kāri, fantāziju 
ir sevis paša radītājs, savas personī-
bas veidotājs. Redžio pedagogi ir 
pārliecināti, ka bērns ir spēcīgs, ba-
gāts, spējīgs un zinošs, bet pedagogs 
nav cilvēks, kurš pieskata bērnu 
komfortablā vidē, kamēr viņa ve-
cāki strādā. Redžio pedagogs asistē 
bērnam, nevis audzina to. 

Covid-19 izplatības dēļ pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Itāliju neno-
tika, taču tas netraucēja mūsu ies-
tādes skolotājiem aktīvi iesaistīties 
projektā „TILTI” un īstenot Redžio 
pedagoģijas pamatprincipus tepat 
Babītē. Mērķis bija radīt bērniem iz-
aicinājumus, savstarpēji sadarboties, 
meklēt netradicionālas, radošas pie-
ejas un sasniegt mērķi, būvējot dažā-
dus tiltus gan telpās, gan ārpus tām. 
Šo aktivitāšu laikā, kas ilga pilnas di-

vas nedēļas, bērniem bija iespēja dar-
boties ar dažādu veidu materiāliem, 
ko sarūpēja vecāki un skolotāji. Tapa 
tilti, kas bija ļoti nelieli un smalki, 
kā arī lielgabarīta konstrukcijas, par 
kurām bērni līksmoja īpaši. Projekta 
laikā bērni apguva dažādas prasmes, 
ko paredz pirmsskolas izglītības 
programma, piemēram, konstruēja, 
aplicēja, veidoja, zīmēja, darbojās ar 
ģeometriskām formām, paplašināja 
vārdu krājumu, veica konstrukciju 
eksperimentus, pārbaudot to izturī-
bu, kā arī darbojās ar konstrukciju 
matemātiskajiem aprēķiniem. Bērni 
guva jaunas zināšanas un pieredzi, 
iepazīstoties ar Latvijas un pasaules 
lielākajiem, skaistākākajiem un vēs-
turiskākajiem  tiltiem.

Atbilstoši jauno kompetenču pie-
ejai bērniem bija jārisina izvirzītās 
problēmas un uzdevumi ar skolotāja 
atbalstu vai aicinājumu, bija jāmācās 
sadarboties, kā arī darboties patstā-
vīgi. Rezultātā bērnu vidū spilgti at-
klājās kārtīgi atdarinātāji, ideju ģene-
ratori, kā arī iezīmējās spilgti līderi. 

Akcentējot sadarbības prasmes, 
pie kurām vēl noteikti būs jāpiestrā-
dā, bērniem bija iespēja darboties 
sadraudzības tilta tapšanas procesā. 
Iestādes āra teritorijā no sniega ku-
penām tapa liels, kopīgiem spēkiem 
būvēts draudzības tilts!

Projekta „TILTI” īstenošanas pro-

cess un rezultāti bērniem un skolo-
tājiem sniedza prieku, aizrautības 
un gandarījuma sajūtu, jaunas zinā-
šanas un pieredzi, neatlaidības un 
zinātkāres garu, patstāvīgu lēmumu 
pieņemšanas prasmes, kopā būšanas 

iespējas, praktiskās iemaņas, radošu-
ma izpausmes.

Taču skolotāju iespēja praktiski 
iepazīties ar Ziemeļitālijas Redžio 
pedagoģiju, kas visaptveroši stimulē 
bērna radošo domāšanu, vēl joprojām 

paliek spēkā! Iespējams, pavisam drīz 
mums būs iespēja doties uz Itāliju…

Sagatavoja Karīna Gajevska,
 Babītes pirmsskolas izglītības iestā-

des vadītājas vietniece izglītības jomā 

Akcijas „Babītes novada sniegavīrs 2021” 
uzvarētāji
Janvārī, kad ziema pārsteidza ar 
paliekošu sniega segu, aicinājām 
iedzīvotājus radīt mākslasdarbus – 
sniegavīrus. To veidošanai varēja 
izmantot ne tikai sniegu. Kultūrizglī-
tības centra akcijā „Babītes novada 
sniegavīrs 2021” saņēmām 47 pietei-
kumus. Visi pieteikumi ar sniegavīru 
fotogrāfijām piedalījās balsojumā.

Visvairāk balsu nopelnīja šādi 
mākslasdarbi:

1. vieta (473 balsis) – trīsgadīgās 
Undīnes veidotajam sniegavīram Sa-
las pagasta Jaunannās (attēlā).

2. vieta (106 balsis) – Austras un 
viņas mammas veidotajam sniegavī-
ram Olafam Sīpolciemā. 

3. vieta (101 balss) – sniegavīram 
pie skeitparka Piņķos.

4. vieta (95 balsis) – PII „Saimīte” 
veidotajam sniegavīram. Mākslas-

darbs tapis, sporta skolotājām sadar-
bojoties ar jaunākās grupas „Spārī-
tes” bērniem un pedagogiem.

5.  vieta (71 balss) – pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saimīte” grupiņas 
„Mazputniņi” sniegavīriem. 

Visi pieci uzvarētāji dāvanā saņē-
ma praktisku auduma somu ar Ba-
bītes novada simbolikas apdruku un 
pilnu ar saldumiem.

Pateicamies visiem par lielo in-
teresi un radošo pieeju, piedaloties 
sniegavīru akcijā, kā arī čaklajiem 
balsotājiem! Lai daba turpina sniegt 
iedvesmu jauniem mākslasdarbiem!

Visu akcijā pieteikto mākslasdar-
bu fotogrāfijas var aplūkot tīmekļ-
vietnē www.babite.lv.

Lelde Drozdova-Auzāne, 
Babītes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Projekta laikā tapušais ledus tilts.

Izsludināts konkurss 
bezmaksas mācībām 
Latvijas Starptautiskajā 
skolā
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. februāra 
lēmumu ir apstiprināts 2021. gada konkursa nolikums par trīs 
gadu bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā. Konkursā 
var piedalīties skolēni, kuri 2021. gadā absolvēs 9. klasi un kuru 
dzīvesvieta vismaz pēdējos divus gadus ir deklarēta Babītes novada 
teritorijā. 

Pretendentu pieteikšanās   kon-
kursam – līdz 11. aprīlim. Program-
mā „Open Apply” jāiesniedz iesnie-
gums, sekmju izraksts un   anketas, 
ko aizpilda izglītības iestādes direk-
tors vai direktora vietnieks, angļu 
valodas un matemātikas skolotāji. 
Plašāka informācija par pieteikša-
nos un dokumentu paraugi pieeja-

mi Latvijas Starptautiskās skolas 
mājaslapā.

Konkursa nolikums pieejams paš-
valdības mājaslapā www.babite.lv.

Informāciju sagatavoja 
Māra Mičule,

Babītes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmo vietu ieguvušais sniegavīrs un 
tā veidotāja Undīne.
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nākamais „babītes ziņas” izdevums 2021. gada 20. aprīlī

Reģistrācijas numurs: 000703364
Dibinātājs: Babītes novada pašvaldība
adrese: Centra iela 4, Piņķi, 
Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV–2107

Par informatīvā izdevuma sagatavošanu atbild 
sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-auzāne
Tālrunis: 67914379. Fakss: 67914435. E-pasta adrese: lelde.drozdova-auzane@babite.lv 
Informatīvais izdevums internetā: www.babite.lv.  www.facebook.com/Babitesnovads
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 4378 eksemplāru
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

2021. gada februārī 
Babītes novadā piedzimuši 
trīspadsmit bērni – četras 
meitenes un deviņi zēni. 
Iedzīvotāju skaits 2021. gada 
28. februārī  – 

12 340.

Latvijas dzimtsarakstu sistēmai – 100
2021.  gada 18.  februārī Latvijas 
dzimtsarakstu sistēmai apritēja 
100  gadu. Babītes novada pašvaldī-
bas Dzimtsarakstu nodaļa ir viena 
no 122 dzimtsarakstu nodaļām Lat-
vijas. Laulību reģistrācija mūsdienās 
notiek gan Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, gan Kultūrizglītības 

centra filiāle Salas pagastā „Vietvalži” 
Spuņciemā.

Dzimtsarakstu nodaļu pastāvē-
šanas simtgadē sveicam arī Babītes 
novada nodaļas esošos un bijušos 
darbiniekus!

Babītes novada pašvaldības 
Administrācija

Izrāde tiešsaistē 
27. martā plkst. 20.00 tiešsais-
tē piedāvājam noskatīties mūsu 
amatierteātra “Kalambūrs” izrā-
des “Būda mežā” (A. Birbele) vi-
deoierakstu. Izrāde tiks pārraidīta 
pašvaldības un amatierteātra “Ka-
lambūrs” Facebook profilos.

„Būda mežā” ir mūsdienu drāma vie-
nā cēlienā, un to caurvij tādas tēmas kā 
cilvēks, virtuālā vide, attiecības, atbildī-
ba, bailes, kaislības. Tas ir emocionāls 
latviešu dramaturģes Aivas Birbeles 

stāsts par jauniešu attiecību gammu 
21.  gadsimtā, par paaudžu sapratnes 
meklējumiem, par kaislībām virtuālajā 
vidē un sajūtām, kuras negribas atklāt. 
Pēc Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu 
amatierteātru iestudējumu pirmās at-
lases kārtas skates „Gada izrāde 2017”, 
kas norisinājās 2017. gada nogalē, izrāde 
tika izvirzīta uz reģionālo skati, un ama-
tierteātris „Kalambūrs” tika nominēts kā 
inovatīvākais jauniešu teātra kolektīvs. 

Kultūrizglītības centrs

Plānotās tehniskās apskates traktortehnikai
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir atklājusi lauksaimniecības 
sezonas sākumu un veic valsts tehnisko apskati maksimāli tuvu trak-
tortehnikas atrašanās vietai.
Babītes novadā izbraukumi plānoti:

 19.  aprīlī no plkst. 12.00 Piņķos, 
Rīgas ielā 20; 

 19. jūlijā no plkst. 13.00 Spuņcie-
mā, „Kļavās”, Priedolu ceļā. 
Traktortehnikas valsts tehniskās 

apskates laikā obligāti jāievēro valstī 
noteiktās epidemioloģiskās drošī-
bas prasības un citas attiecīgajā laika 
posmā aktuālās prasības. 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. 
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes jāsaga-
tavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai 
apskatei. Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategori-
jas traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jā-
būt derīgai OCTA polisei.

Sekot līdzi aktuālajam izbrauku-
mu plānam iespējams tīmekļvietnē 
www.vtua.gov.lv.

Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra lauksaimniekus arī aicina sav-
laicīgi pieteikties augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas iekārtu pārbau-
dēm, jo, līdzīgi kā ar tehniskajām 
apskatēm, pārbaudes tiek veiktas 
visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām 
augu aizsardzības līdzekļu lietoša-
nas iekārtu pārbaudēm var iepazīties 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentū-
ras tīmekļvietnē, sadaļā „Smidzinātā-
ju pārbaudes”. 

Jānis Mergups-Kutraitis,
 Valsts tehniskās uzraudzības aģen-

tūras sabiedrisko attiecību speciālists

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas
Informācija deputātu kandidātu 
sarakstu iesniedzējiem
Deputātu kandidātu sarakstu ie-
sniegšana 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām notiks  no 17. marta līdz 
6. aprīlim. 

Kandidātu sarakstu pieņemšana 
tiks organizēta Vēlēšanu komisijas 
noteiktajos darba laikos, ievērojot 
valstī noteiktos ierobežojumus, ie-
priekš obligāti piesakoties (izņemot 
pēdējo kandidātu sarastu iesnieg-
šanas dienu, kad sarakstus pieņems 
iesniedzēju ierašanās secībā). Pie-
teikties var, rakstot uz e-pasta adresi 
velesanukomisija@marupe.lv.

Kandidātu saraksti tiks pieņemti 
Mārupes novada domē Daugavas 
ielā 29, otrā stāva zālē.

Darba laiki:
 17. martā plkst. 13.0–17.00, 
 18. martā plkst. 14.00–18.00, 
 19. martā plkst. 9.00–13.00, 
 22. martā plkst. 14.00–18.00,
 23. martā plkst. 9.00–13.00, 
 24. martā plkst. 9.00–13.00,
 25. martā plkst. 14.00–18.00,
 26. martā plkst. 9.00–13.00,
 29. martā plkst. 14.00–18.00,
 30. martā plkst. 9.00–13.00,
 31. martā plkst. 9.00–13.00, 
 1. aprīlī plkst. 9.00–13.00, 
 6. aprīlī plkst. 14.00–18.00.

Atbilstoši Pašvaldības domes vē-
lēšanu likuma 18. pantam vēlēšanu 
komisija pieņems tikai tādus kandi-
dātu sarakstus, kuru iesniedzēji par 
attiecīgo sarakstu speciālā domes 
vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir 
iemaksājuši drošības naudu. 

Drošības nauda par kandidātu sa-
rakstu domes vēlēšanām Mārupes 
novadā ir 285 eiro. 
Mārupes novada dome
Reģ. nr. 90000012827
Valsts kase TRELLV22XX
Konts LV14TREL980242702200B

Maksājuma mērķī jānorāda, par 
kuru deputātu kandidātu sarakstu 
tiek veikts drošības naudas maksā-
jums Mārupes novada domes vēlē-
šanām.

Ieteikums! Iesniedzot kandidātu 
sarakstu, lūgums pievienot arī aizpil-
dītu iesniegumu par drošības naudas 
atmaksu.

Papildu informācija – www.cvk.lv.

informācija par pieteikšanos darbam 
mārupes novada pašvaldības vēlēšanu 
iecirkņu komisijās
Apvienotā Mārupes novada paš-
valdības vēlēšanu komisija aicina 
pieteikties darbam Mārupes novada 
pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komi-
sijās 2021.  gada 5.  jūnija vēlēšanās. 
Vēlēšanu komisiju locekļu kandi-
dātiem jāatbilst   Pašvaldības vēlē-
šanu komisiju un  vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma prasībām, kā arī 
jāaizpilda Vēlēšanu iecirkņu komi-
sijas locekļa  kandidāta pieteikuma 
veidlapa. 

Aizpildītie pieteikumi jāiesniedz 
apvienotajai Mārupes novada vē-
lēšanu komisijai no 29.  marta līdz 
16.  aprīlim Daugavas ielā 29, Mār-
upē, Mārupes novadā, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot past-
kastē pie Mārupes novada domes 
centrālajām durvīm, ar norādi „Ap-
vienotajai Mārupes novada pašvaldī-
bas vēlēšanu komisijai”.

informācija vēlētājiem
2021. gada pašvaldību vēlēšanās vēlē-
tājiem pirmo reizi tiks nodrošināta ie-
spēja balsot jebkurā savas pašvaldības 
vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu komisijas darbinieks noske-
nēs vēlētāja pasi vai personas apliecību 
un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts 
attiecīgās pašvaldības vēlētāju saraks-
tā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa 
piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam 
būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija balsotāju reģistrēs elektronis-
kajā vēlētāju reģistrā un papildu ziņas 
par vēlētāju ierakstīs balsotāju saraks-
tā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēša-
nu materiālu saņemšanu.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uz-
skaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs 
vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apga-
balā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvie-
tai 90  dienas pirms vēlēšanu dienas. 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās šī 
diena ir 7. marts. Savu vēlēšanu apga-
balu un apgabala vēlēšanu iecirkņus 
vēlētāji varēs noskaidrot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes e-pakal-
pojumā internetā vai arī zvanot uz uz-
ziņu tālruni, sākot no 27. marta.

No 27. marta līdz 27. maijam  vē-
lētāji tiešsaistē vai klātienē varēs arī 
mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja 
būs izvēlējušies balsot vēlēšanu ap-
gabalā, kurā viņiem pieder nekusta-
mais īpašums.

Vēlēšanu apgabala maiņu var  pie-
teikt gan klātienē jebkuras pašvaldī-
bas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, 
gan arī internetā, izmantojot Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes  ie-
cirkņa maiņas e-pakalpojumu.

Jaunums. Balsošana pa pastu no 
ārvalstīm
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir 
balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet 
kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, 
varēs pieteikties balsošanai  pa pastu no 
ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesa-
kās iepriekš – no 27. marta līdz 24. ap-
rīlim. Pieteikties varēs valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā, Latvijas Republikas 
vēstniecībās vai pārstāvniecībās, Cen-
trālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot 
oficiālo elektronisko adresi.

Apvienotā Mārupes novada  
Vēlēšanu komisija

mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu adreses
Nr. 968 Babītes novada daudzfunk-

cionālā Sociālo pakalpojumu 
centra filiāle „Babīte”

Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts,  
Babītes novads

Nr. 778 Babītes vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts,  
Babītes novads

Nr. 791 Jaunmārupes pamatskola Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads

Nr. 790 Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

Nr. 955 Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads

Nr. 956 Mārupes Valsts ģimnāzija Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads

Nr. 957 Skultes dienas centrs Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads

Nr. 795 Sporta un kultūras centrs „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts,  
Babītes novads


